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m um mundo cada vez mais volátil, incerto, 

complexo e ambíguo é preciso coragem para 

assumir um compromisso consigo mesmo e com a 

transformação social. Sim! Qualquer transformação 

parte de si mesmo. E esse tem sido o nosso maior 

desafio como indivíduos, no contexto atual, uma vez 

que a partir do individualismo, somos lançados à 

superficialidade e ações assistenciais, que satisfazem 

momentaneamente nossas emoções e “aliviam” 

nosso fardo. Ao mesmo tempo em que no mundo 

existem cerca de 1,3 bilhão de pessoas 

multidimensionalmente pobres¹, clamando por uma 

centelha de esperança.  

 As desigualdades, que não têm a ver apenas 

com dinheiro, fazem com que os pobres e 

marginalizados tenham menos oportunidades de 

sair da pobreza, e exigem que nós humanos, cristãos, 

vicentinos e JMV´s, sejamos Missionários da 

Esperança Hoje, testemunhando com a nossa vida a 

força transformadora do Espirito Santo que nos 

impele a anunciar a boa nova de Jesus Cristo 

ressuscitado.  

 

 

Na audiência geral de 4 de outubro de 2017, o Papa 

Francisco nos exorta: “como é bom pensar que somos 

anunciadores da ressureição de Jesus não só com palavras, 

mas com fatos e com o testemunho da Vida! (...) Jesus deseja 

testemunhas: pessoas que propaguem esperança com o seu 

modo de acolher, de sorrir, de amar. Principalmente de amar: 

porque a força da ressureição torna os cristãos capazes de 

amar, mesmo quando parece que o amor perdeu suas 

razões”. 

Ao longo da minha caminhada na JMV, vi no olhar de 

cada jovem e assessor, de diferentes países e em diversas 

ocasiões essa luz forte de Esperança, que é o impulso que 

dá vida à nossa Associação e nos leva a mais uma 

Assembleia Internacional, momento em que somos 

chamados a Testemunhar com Esperança, as maravilhas 

que o Senhor tem feito em nós e a sonhar como uma 

Associação cada vez mais comprometida com os jovens, o 

mundo, a igreja e principalmente com os pobres.  

¹ Índice de pobreza multidimensional 2019 Programa das Nações Unidades para o 

Desenvolvimento (PNUD) e a Iniciativa sobre Pobreza e Desenvolvimento Humano de 

Oxford (OPHI) 
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República Centro- Africana 
Os jovens da JMV começaram o novo ano pastoral 2019-2020 com um encontro 

diocesano na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção. A Associação está a fazer uma 

missão de expansão nas dioceses onde não há JMV. A 21 de setembro, os jovens 

marianos vicentinos foram à capital do país, Bangui, para animar os jovens que ainda 

não fazem parte de nenhuma associação. 

 

África 

Madagascar 
A nossa voluntária Yvette passou as suas férias no seu país: Madagascar. Ela aproveitou a 

oportunidade para visitar e animar os membros da Associação e incentivou-os a participar da 

sua Assembleia Nacional. O P. Irving Amaro, C.M., subdiretor geral da JMV e Diretor do 

Secretariado Internacional, acompanhou a Yvette naqueles dias. Os jovens sentiram-se muito 

felizes e orgulhosos pela sua visita. Além disso, muitos membros da JMV foram à capital de 

Antananarivo para encontrar-se com o Papa Francisco e participar na Missa durante a sua 

visita a Madagascar em setembro. Ficaram bastante animados e com esperança no futuro. 

 

Vietnam 
A 29 de setembro, cerca de 150 membros da JMV reuniram-se na Casa Provincial das 

Filhas da Caridade para celebrar a Festa de São Vicente de Paulo, juntamente com outros 

membros dos ramos da Família Vicentina. Foi recordado o pedido feito pelo Superior 

Geral, P. Tomáz Mavric, para participar da Campanha das 13 Casas. 

 

Ásia 

APU 
Sob o tema "O tempo é hoje", foi realizada a 

Assembleia Extraordinária da JMV APU. O 

Encontro foi realizado na sede de Añatuya, na 

Argentina, de 19 a 21 de julho, com a 

participação de representantes da JMV 

Argentina, Paraguai e Uruguai e o 

acompanhamento dos Padres Vicentinos e os 

assessores regionais. 

 

Brasil 
Entre os dias 22 a 27 de julho, a JMV 

Brasil realizou a sua primeira missão 

nacional, as "Férias Missionárias", 

que aconteceu simultaneamente nas 

cidades de Baião, Curitiba e Jandaíra, 

e que contou com a participação dos 

outros ramos da Família Vicentina.  

 

 

Guatemala 
A 7 de setembro, a Comissão Nacional de 

Formação da Guatemala reuniu-se para 

continuar com a preparação e a atualização 

da formação na JMV. Tiveram a visita do P. 

Gregory Gay, C.M. (ex Diretor Geral da JMV). 

 

América 

Portugal 
Entre os dias 21 a 25 de agosto, a Juventude Mariana Vicentina de Portugal teve o seu 

XXXV Encontro Nacional, sob o tema "Animado pelo Espírito faz-te à missão!" que reuniu 

cerca de 200 jovens dos centros locais de todo o país na cidade de Felgueiras (Porto).  

 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola! Hello! Xin Chào! 

O meu nome é Joseph Nguyên Công Thành, venho de Vietnam e sou o novo voluntário para 

os países de língua inglesa do Secretariado Internacional da JMV. Cheguei a Madrid (Espanha) a 20 

de setembro, onde todos os meus irmãos e irmãs da equipa internacional deram-me uma calorosa 

receção. Depois de ter um pouco de tempo para adaptar-me à minha nova missão aqui, é hora de 

enviar as minhas saudações oficiais e de começar a partilhar convosco o caminho de JMV nesta nova 

missão. 

 Graças a Deus e à nossa Mãe, tenho crescido na Associação desde 2001. Esta etapa 

tem sido muito bonita e significativa na minha vida e agora estou muito contente de receber 

uma nova missão: trabalhar como voluntário no Secretariado Internacional da JMV, uma  

Joseph Công Thành                  

Voluntário Internacional 

Países de língua inglesa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deus nos dá a enorme bênção de fazer parte da JMV e a possibilidade de servi-Lo 

através da Associação onde estejamos é indescritível. Quando descobrimos o grande 

tesouro que é fazer parte do desejo de Maria, nosso “sim”, ao exemplo da nossa Mãe 

(cf. Lc 1: 38) torna-se constante em todas as experiências de serviço que começam no 

nosso centro, no nosso grupo, na nossa escola ou na nossa paróquia e nas coisas simples 

do dia a dia. Precisamente esse "sim" deu grandes frutos: a existência do Secretariado 

Internacional da Juventude Mariana Vicentina (SIJMV), que nasceu a 12 de janeiro de 

1999. O P. Robert Maloney, C.M., Diretor Geral da época deu grande impulso e pôs em 

marcha a partir do dia 1 de setembro de 1999 em Madrid (Espanha). 

 

 O Secretariado Internacional da JMV é o órgão 

executivo do Conselho Internacional e da Assembleia Geral, 

e tem como missão incentivar a Associação e manter contato 

com os países membros. Fazem parte deste o Diretor do 

Secretariado, uma Filha da Caridade como Delegada 

Internacional e quatro voluntários, que dedicam o seu tempo 

à associação por três anos, preferentemente e que são 

escolhidos pelo Conselho Internacional e nomeados pelo P. 

Geral. 

 O objetivo geral do SIJMV é promover a vitalidade 

espiritual e apostólica da Associação para ser um meio de 

união entre os países membros da JMV. Além disso, o 

Secretariado prepara o Boletim Internacional, mantém o site 

(www.secretariadojmv.org), envia felicitações pelas 

celebrações vicentinas, realiza traduções e, acima de tudo, 

mantém uma comunicação próxima com os países onde a 

Associação está presente e naqueles países que desejam 

unir-se a ela. Agradecemos a todos os países que mantêm 

uma comunicação constante connosco e convidamos-lhes a 

continuar enviando as suas notícias para que possamos fazer 

eco do bem que é feito em favor da juventude e 

especialmente com  

 

 

 

especialmente com os pobres, os nossos senhores e mestres, 

como dizia São Vicente de Paulo. 

Estes 20 anos de história do Secretariado tem sido um 

tempo de missão, entrega, serviço, fé e amizade, cheios de 

entusiasmo, sonhos, aprendizagem, relações humanas de 

trabalho e comunidade internacional. As experiências vividas no 

SIJMV são fruto das contribuições de várias partes do mundo, da 

América: Colombia, Porto Rico, Brasil, México, Haiti, Venezuela, 

Estados Unidos, Equador, Panamá, Nicarágua, República 

Dominicana, Peru e Guatemala; de África: Camarões, Madagascar 

e República do Congo; de Ásia: Líbano, Filipinas, Vietnã e Egito; de 

Europa: Espanha, Eslováquia, Itália, Portugal, França, Reino Unido 

e Polónia. Todos esses países têm sido representados e têm feito 

parte da Equipa Internacional da JMV. 

 O Papa Francisco nos lembra na Exortação Apostólica 

Christus vivit que: “Uma oportunidade única de crescimento e 

também de abertura ao dom divino da fé e da caridade é o 

serviço...” portanto pensemos que a nossa disposição também 

pode dar e dá vida para os outros, não só nos serviços 

internacionais, mas também na vida cotidiana. 

 

Eddy López 
Voluntário Internacional  

Países hispanos 

 

Testemunho 

     

  



experiência única na vida. 

Sempre penso que esta experiência será como um 

chamado especial de nosso Senhor para mim, através da 

intercessão da Nossa Mãe, para oferecer o nosso trabalho à 

Associação, como fazem os meus outros irmãos aqui na 

Equipa Internacional. No entanto, garanto-lhes que não 

poderíamos cumprir esta missão sem à ajuda do Espírito 

Santo, sem a vossa colaboração com o trabalho e as vossas 

orações. 

Acredito que Deus tem um plano e um chamamento 

para cada um de nós, não importa onde estamos nem o que 

fazemos, todos somos chamados a partilhar um mesmo 

objetivo: amar a Deus e ao próximo. Esta é realmente uma 

forma eficaz de evangelização, já que Jesus diz: "Por isto é que 

todos conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes  

 

uns aos outros" (João 13:35). 

É tão bonito que sejamos chamados a viver e 

partilhar esse objetivo numa Associação como a JMV, na 

qual temos a Nossa Mãe para nos proteger e nos 

acompanhar, além disso, também somos membros da 

Família Vicentina, assim que não estamos e nunca ficaremos 

sozinhos na nossa viagem. Tomemos estas coisas como 

estímulos para seguir em frente, para continuar a deixar 

brilhar a Glória de Deus com os nossos esforços e as nossas 

responsabilidades de "um servo que não pede nada" e 

finalmente digamos todos juntos: "Não a nós, ó Senhor, não 

a nós, mas ao teu nome dá glória" (Salmo 115:1). 

Obrigado e até breve! 

A Jesus com Maria, 

 

 O Diretor Geral da JMV, P. Tomaz Mavric C.M., confirmou e emitiu as seguintes nomeações: P. Ernesto Alfredo Zunguze, C.M. 
(Assessor Nacional - Moçambique); P. Norberto Abrego C.M. (Assessor Nacional - Panamá); Janet del Carmen Rodriguez 
Esteban (Presidente - Porto Rico); Lucía Rivero Cayota (Presidente - APU); Josué Alejandro Quijano Durón (Presidente - 
Honduras) e Marie Sfeir (Presidenta - Libano). 

  

 
 

 
 O Subdiretor Internacional da JMV, P. Irving 

Amaro, C.M., participou na graduação do 
primeiro grupo da Escola de Assessores 
Leigos da JMV América Central. Os 
assessores leigos da Guatemala, de El 
Salvador, de Honduras, da Nicarágua, da 
Costa Rica e do Panamá tiveram um 
processo de formação de três anos.  
 

 

 
 Agradecemos à JMV Noblejas (Espanha) 

por toda a dedicação, o amor e a 
entrega na organização da Missa pelos 
20° aniversário do Secretariado 
Internacional da JMV 
 

 

 
 A 26 de setembro, anunciamos 

oficialmente o nome da nossa 
nova Delegada Internacional, 
Ir. Amadita Pinzón H.C, da 
província da América Central. 
  

A procura do novo/a voluntário/a para os países de língua francesa já 
começou. Se quiseres servir à Associação no Secretariado Internacional, 
contata com o teu Conselho Nacional para conhecer os requisitos. 

 
 o Necessita-se de um/a jovem que ajude a manter a comunicação com 

os países de língua francesa. 
o As candidaturas podem ser enviadas até o dia 7 de janeiro de 2020. 

 
Segui-nos nas nossas redes sociais: 

:  

S 
www.secretariadojmv.org  JMV Internacional SIJMV @sijmv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.secretariadojmv.org/

